
 

 

 

EximBank finanțează compania BT Leasing cu 100 de milioane de lei  

 

București, 8 ianuarie 2018 – EximBank și BT Leasing (BTL), companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, 

au încheiat, la finele anului trecut, un acord prin care banca a acordat societății de leasing un credit în valoare 

de 100 de milioane de lei. Acesta are a desti ație a ordarea de fi a țări î  lei pe ter e  s urt și ediu pe tru 
activitatea lie ților BT Leasing.  

 

Acest acord încheiat cu î ă u  ju ător de top pe seg e tul servi iilor de leasi g fi a iar ne per ite să ne 

atingem obiectivul de a crea contexte propi e dezvoltării usinessului local, ola orarea per ițâ du- e să 
fi a ță  indirect compa iile i i și ijlo ii, î  o diții de axi ă efi ie ță. Asigură  astfel un acces flexi il şi 
o ve a il la soluții de fi a țare e per it realizarea de i vestiții pentru dezvoltarea de noi afaceri sau pentru 

consolidarea afacerilor deja mature, contribuind la reşterea o petitivității î tr-un mediu economic din ce în 

e ai di a i  şi o plex , a de larat Traia  Halalai, președi tele executiv al EximBank.  

 

Această nouă facilitate e ajută să susți e  dezvoltarea ât mai multor IMM-uri din România, leasingul 

fi a iar fii d ea ai fa ilă for ă de fi a țare pe tru a estea. Pri  dezvoltarea rețelei de vâ zări a produselor 
de leasing, cross-selli gul u Ba a Tra silva ia, parte eriatele u dealerii autorizați de autovehi ule şi 
e hipa e te, pre u  şi pri  astfel de ola orări cum este cea cu EximBank, BT Leasing contribuie la rezultatele 

pozitive ale Grupului Fi a iar BT, susți ătorul antreprenoriatului românesc , a afirmat Io uț Morar, directorul 

general al BT Leasing.  

 

Despre EximBank 

Exi Ba k este o i stituţie spe ializată are se i pli ă a tiv î  susţi erea şi pro ovarea ediului de afa eri ro â es . 

I stru e tele sale fi a iare spe ifi e su t dedi ate ex lusiv seg e tului orporate și pot fi a esate î  o diții 

avantajoase de orice tip de so ietate o er ială, fie ă este IMM sau o pa ie are, derulează tra za ţii i ter aţio ale, 

ori se adresează u ai pieţei i ter e. Co pa iile au la dispoziție și u  portofoliu competitiv de produse de trezorerie, cash 

a age e t, trade fi a e și fa tori g, are î treges  oferta de fi a țare și gara tare. Totodată, pe tru ă a ţio ează a 

age t al statului pe piaţa ro â eas ă de gara ţii şi asigurări, Exi Ba k este pri ipalul a al pri  are fo durile pu li e, 

puse la dispoziţie de statul ro â , se i fuzează î  e o o ia reală.  

Pentru detalii:   Miruna Lebedencu   miruna.lebedencu@eximbank.ro 

   021 405 30 90   www.eximbank.ro 

 

Despre BT Leasing  

BT Leasing, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, a fost î fii țată î  1995, a o alter ativă a reditării, pe tru 

a desfășura operațiu i de leasi g. Compania are capital integral românesc, iar în cei peste 20 de ani de activitate a fi a țat 

peste 10.000 de lie ți și a î heiat pâ ă a u  peste 20.000 de contracte. BT Leasi g are repreze tare ațio ală, 

produsele şi servi iile sale putâ d fi a esate i lusiv pri  i ter ediul su ursalelor şi age țiilor Bă ii Tra silva ia. 

Pentru detalii:  Laura Petrehuş   comunicare@btrl.ro 

   0724 567 364   www.btleasing.ro 
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